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Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65  Bechyně 
IČO: 00252069 

 
 Závěrečný účet města Bechyně za rok 2010  

 
Údaje o plnění příjmů a výdajů města Bechyně za rok 2010 

 
 Rozpočet 

schválený 
Rozpočtová 

opatření 
Rozpočet 
upravený 

Skutečnost 
k 31.12.2010 

% plnění 
ke 

schválené
mu 

rozpočtu 

% plnění 
k upravenému 

rozpočtu 

Třída 1 –  
Daňové příjmy 

50.889.000,- - 1.451.059,- 49.437.941,- 49.437.944,10 97,15 100,00 

Třída 2 – 
Nedaňové příjmy  

41.293.000,-   4.557.898,- 45.850.898,- 45.850.903,16 111,04 100,00 

Třída 3 –  
Kapitálové příjmy 

2.832.800,-   1.351.779,- 4.184.579,- 4.184.579,- 147,72 100,00 

Třída 4 - 
Přijaté dotace 

8.764.300,-   4.272.271,- 13.036.571,- 12.536.571,- 143,04 96,16 

 
Příjmy celkem 

103.779.100,-    8.730.889,- 112.509.989,- 112.009.997,26 107,93 99,56 

Třída 5 – 
Běžné výdaje 

85.178.800,-  11.332.861,- 96.511.661,- 91.761.680,81 107,73 95,08 

Třída 6 –  
Kapitálové výdaje 

30.432.000,- - 12.567.803,- 17.864.197,- 16.181.682,40 53,17 90,58 

 
Výdaje celkem 
 

115.610.800,- - 1.234.942,- 114.375.858,- 107.943.363,21 93,37 94,38 

Saldo: 
příjmy – výdaje 
 

- 11.831.700,-  9.965.831,- - 1.865.869,- 4.066.634,05 -34,37 -217,95 

Třída 8 – 
Financování  

  11.831.700,-  - 9.965.831,-   1.865.869,- - 4.066.634,05 -34,37 -217,95 

Přijaté úvěry a 
půjčky  

- - - - - - 

Splátky úvěrů a 
půjček 

- - - - - - 

Aktivní krátkodobé 
operace řízení 
likvidity – příjmy 
 

- - - - - - 

Aktivní krátkodobé 
operace řízení 
likvidity – výdaje 

- - - - - - 

Změna stavu 
krátkodobých 
prostředků na 
bankovních účtech 
(prostředky 
minulých let) 

11.831.700,-  - 9.965.831,- 1.865.869,- - 4.066.634,05 -34,37 -217,95 

Financování 
celkem 

11.831.700,-  - 9.965.831,- 1.865.869,- - 4.066.634,05 -34,37 -217,95 
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Město Bechyně 
Okres Tábor 
Kraj Jihočeský 
 

Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2010 se státním rozpočtem 
a rozpočtem  Jihočeského kraje 

 
 
 
 
Název finanční operace 

 
Kč 

 
Celkový výsledek hospodaření po zdanění 
(k 1.1.2011) 

 
 

 
a) přebytek 

 
13.576.423,11 

 
b) schodek 

 

 
Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem 

 

 
- dotace na sociální dávky UZ 13306 

 
465.624,- Kč 

 
- sčítání lidu UZ 98005                                                                          

 
20.490,- Kč 

 
- volby do Parlamentu ČR UZ 98071                                                      

 
7.733,56 Kč 

 
- volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
   UZ 98187   

 
1.137,96 Kč 

  
  
Ostatní závazky (půjčky) 

 

 
a) vůči státnímu rozpočtu 

 
                             0,- 

 
b) vůči SFŽP – Kanalizace a ČOV Bechyně, okres Tábor 

  
                0,- 
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1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v  
hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.  
  Ukazatel rozpočtu  2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění 

v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 

Nekonsolidované příjmy 97978 291618 112510 284252 -7366 97,47 

Příjmy po konsolidaci 97978 98592 112510 112010 13418 113,61 

Nekonsolidované výdaje 100394 286559 114376 280185 -6374 97,78 

Výdaje po konsolidaci 100394 93534 114376 107943 14409 115,41 

Financování – třída 8 2416 -5059 1866 -4067 992 80,39 

Saldo-HV před konsolidací -2416 5059 -1866 4067 -992 80,39 

Saldo-HV po konsolidaci -2416 5059 -1866 4067 -992 80,39 

 
 

 V roce 2010 došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu, jak je 
zřejmé z tabulky příjmy jsou vyšší o 13.418 tis. Kč a výdaje o 14.409 tis.Kč. 
 V roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) jsou vyšší daňové, nedaňové příjmy a přijaté transfery. 
K poklesu došlo  u kapitálových příjmů. 
        Ve výdajové části je nárůst u běžných výdajů a na druhé straně, tedy u kapitálových výdajů došlo ke 
snížení ve srovnání s rokem 2009 o 1.544 tis.Kč. 
  Podrobnější rozpis je uveden u příjmů i výdajů dále v textu. 
   
 

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. 
  

 Počet změn rozpočtu 50 a provedených rozpočtových opatření 50. 
 Objem RO v Kč v příjmech 8.730.889,- Kč a objem RO v Kč ve výdajích – 1.234.942,- Kč, ve tř. 8   
      Financování 9.965.831,- Kč 
 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 8.730.889,- Kč a výdajích – 1.234.942,-  
      Kč, ve tř. 8 financování 9.965.831,- Kč. 
 Rozpočtová opatření se týkala přijatých transferů v úhrnném objemu 4.272.271,- Kč a v návaznosti k     
      nim příslušným výdajům. Každý měsíc byly Jihočeskému kraji zasílány tabulky s podrobným          
      rozpisem přijatých dotací. Rozpis přijatých transferů je uveden dále v hodnotící zprávě.   
      Další vliv na změny rozpočtu vyvolaly příjmy z prodeje bytových jednotek a přijaté dary na pořízení  
      dlouhodobého majetku  tj. kapitálové příjmy, celkový objem RO u kapitálových příjmů činil 1.352 tis.  
      Kč. Stejně jako minulý rok došlo k poklesu u daňových příjmů, ale nižší inkaso daní již  nebylo tak  
      nízké, jako v roce 2009, rozdíl mezi odhadovaným inkasem daní a skutečným příjmem činil 1.451 tis. 
      Kč. Ve výdajové části rozpočtu je rozpočet navýšen u běžných výdajů o 11.333 tis.Kč, u kapitálových  
      příjmů došlo naopak ke snížení rozpočtovaných výdajů o 12.568 tis.Kč. je to především proto, že  
      rekonstrukce nám. T.G.Masaryka byla přesunuta na rok 2011 a rovněž i kanalizace v Zářečí. 
       
 

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci . 
 Dosažený přebytek Kč:                           4.066.634,05 Kč 

Zůstatek na všech účtech celkem Kč :  23.124.848,47   Kč 
                              z toho na ZBÚ         21.485.779,34 Kč 

 na jiných účtech: depozitní   1.395.800,- Kč 
 na fondech:  sociální fond  243.269,13 Kč 

 

  Na přebytku se podílely především úspory ve výdajové části rozpočtu. 
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4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání 
jejich výše s předchozími roky a  jejich podíl na celkových výsledcích.  

 

      Sociální fond rok 2010:  
 
Počáteční stav k 1.1.2010:                           228.369,13 Kč  
tvorba sociálního fondu – základní příděl:  251.738,- Kč 

 
 

Použití sociálního fondu:                               236.838,- Kč 
z toho:  
příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory atp. :   135.410,- Kč   
stravování, vstupenky – kultura, sport:            101.428,- Kč 
 
SF stav ke konci období k 31.12.2010:          243.269,13 Kč 
 
 
 

 Použití  úvěrů objem                              0,- Kč   na co  ------- 
   půjček objem                            0,- Kč   na co  ------- 
   návratných výpomocí objem    0,- Kč   na co ------- 
 
 Zůstatek celkového úvěrového zatížení města Bechyně k 31.12.2010  :      0,- Kč 
       
      V roce 2010 město Bechyně nepřijalo žádné úvěry a půjčky.  
 
 
 
 

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a  rozhodujících položek v meziročním porovnání. 
Vlastní příjmy po  2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 

daňové 47761 47988 49438 49438 1450 103,02 

vlastní nedaňové 35625 35998 45851 45851 9853 127,37 

vlastní kapitálové 5955 5970 4185 4185 -1785 70,1 

celkem vlastní příjmy 89341 89956 99474 99474 9518 110,58 

 
 

U vlastních příjmů došlo ve srovnání  s rokem 2009 k nárůstu o 9,5 mil. Kč. Z tabulky je zřejmé, že 
k nárůstu došlo u daňových a nedaňových příjmů. U kapitálových příjmů došlo k poklesu o 1,785 mil. 
Kč. 
 
Srovnání daňových příjmů s předchozím rokem – v roce 2010 bylo vybráno o 1,45 mil Kč více.  
 
Porovnání jednotlivých položek -  
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: vyšší výběr o 88.tis. Kč, 
daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti: zvýšené inkaso o 1 113 tis. Kč,  
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů : nižší inkaso o 5 tis. Kč,  
daň z příjmu právnických osob:  nižší inkaso o 252 tis. Kč,  
daň z příjmu právnických osob za obce: vyšší inkaso o 220 tis. Kč,  
daň z přidané hodnoty: vyšší inkaso o 247 tis. Kč, 
daň z nemovitosti: vyšší inkaso o 420 tis.Kč. 
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U správních poplatků bylo vybráno o 49 tis. Kč více než v roce 2009. V konečném důsledku je však 
výběr správních poplatků nižší, neboť 50% z inkasovaných správních poplatků za výherní hrací přístroje  
se odvede v roce 2011 Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, neboť vydaná rozhodnutí 
vztahující se ke správním poplatkům nabyla právní moci až v roce 2011 a finanční prostředky ze 
správních poplatků se odvádí až po nabytí právní moci, jedná se o částku ve výši 296.000,- Kč. 
 
U místních poplatků došlo k poklesu inkasa, bylo vybráno o 430 tis. Kč méně ve srovnání s předchozím 
rokem.  
 
Nedaňové příjmy jsou vyšší o 9.853 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je na paragrafu bytové hospodářství, kde 
v souladu s platnými zákony došlo k nárůstu nájemného u bytů, které ve srovnání s rokem 2009 vzrostlo 
o 5.674 tis.Kč a dále u paragrafu podpora ostatních produkčních činností ve výši 4.741 tis.Kč, což jsou 
příjmy z městských lesů. Příspěvková organizace Městské lesy Bechyně byla k 31.12.2009 zrušena a 
veškerý majetek, práva a závazky byly převedeny na zřizovatele tj. město Bechyně k datu 1.1.2010 a 
rovněž veškeré hospodaření lesů v roce 2010 již bylo účtováno na město Bechyně. 
 
Kapitálové příjmy jsou ve srovnání s rokem 2009 nižší o 1.785 tis. Kč. Pokud ale porovnáme jednotlivé 
položky, došlo k poklesu u prodeje pozemků, v roce 2009 byly prodány pozemky za 3.579.044,- Kč, 
v roce 2010 za 1.329.688,- Kč, což je pokles o 2.249.356,- Kč. K dalšímu poklesu došlo u přijatých darů 
o 100 tis. Kč. Na pořízení dlouhodobého majetku od společnosti ČEZ, a.s. obdrželo město v roce 2010 
440.000,- Kč. Jednalo se o finanční příspěvek na vybudování bezdrátového rozhlasu ve výši 200.000,- Kč 
a 240.000,- Kč na rekonstrukci chodníku v Písecké ulici. (V roce 2009 byly přijaty dary ve výši 540.000,- 
Kč na bezdrátový rozhlas). 
Naopak u paragrafu bytové hospodářství  - příjmy z prodeje bytů došlo k nárůstu o 564 tis.Kč.  
 
  
 

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 
Ukazatel rozpočtu po  2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění 

 konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 

vlastní  příjmy celkem 89341 89956 99474 99474 9518 110,58 

neinvestič. dotace celkem 8637 8637 12391 11891 3254 137,68 

investiční dotace celkem - - 645 645 645  

ostatní, jiné příjmy celkem - - - - - - 

celkem příjmy po konsolid. 97978 98592 112510 112010 13418 113,61 

 
 
U přijatých neinvestičních transferů došlo k nárůstu ve srovnání s předchozím rokem o 3.254 tis. Kč. 
U investičních transferů došlo rovněž k nárůstu ve srovnání s rokem 2009 o 645.000,- Kč, neboť v 
loňském roce neobdržela Bechyně žádné dotační prostředky na investiční akce. 
Další informace k transferům jsou uvedeny v následujících bodech. 
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7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů  
 
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 

NZ 
UZ 

Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

13306 MPSV – dávky pro těžce zdravotně postižené 
občany a dávky pomoci v hmotné nouzi  

3.524.331,- 3.058.707,- 465.624,- 

 Neinvestiční dotace dle SDV k SR 4.927.800,- 4.927.800,- 0,- 
34070 MK – Divadlo je komunikace 2010 75.000,- 75.000,- 0,- 
98005 Dotace na sčítání lidu 20.490,- 0,- 20.490,- 
13305 MPSV – dotace poskytovatelům sociálních 

služeb 
518.000,- 518.000,- 0,- 

98071 Dotace na volby do PS 160.000,- 152.266,44 7.733,56 
98187 Dotace na volby do ZO a Senátu 218.000,- 216.862,04 1.137,96 
14004 MV ČR – dotace JSDH Bechyně 19.280,- 19.280,- 0,- 

321 
33123 

 
OPVK EU peníze školám 

 
117.837,- 

 
50.288,85 

převod r.2011 
67.548,15 

325 
33123 

 
OPVK EU peníze školám 

 
667.743,- 

 
284.970,15 

převod r.2011 
382.772,85 

335 
13234 

Úřad práce - vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu 

68.000,- 68.000,- 0,- 

331 
13234 

Úřad práce - vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu 

12.000,- 12.000,- 0,- 

X Celkem ze státního rozpočtu  
10.328.481,- 

 
9.383.174,48 

odvod do SR 
494.985,52 

převod r.2011 
450.321,- 

 

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 

UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

00706  Na činnost JSDH obcí JčK – JSDH Bechyně   81.500,- 81.500,- 0,- 
00750 Příspěvek  Postupové přehlídky - Bechyňské 

Jaro 2010 - XVIII. – KSMB 
15.000,- 15.000,- 0,- 

00732 LSPP Bechyně – částečná úhrada nákladů 1.000.000,- 1.000.000,- 0,- 
00318 Grant -  grant podpora muzeí zřizovaných 

obcemi – varhanní nástroj ze sbírek 
Městského muzea v Bechyni - KSMB 

30.000,- 30.000,- 0,- 

X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 1.126.500,- 1.126.500,- 0,- 
 

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2010 
UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 

275 
89518 

SZIF - dotace na scénické vybavení KD 516.247,- 516.247,- 0,- 

271 
89517 

SZIF - dotace na scénické vybavení KD 129.062,- 129.062,- 0,- 

X Celkem ze SF 645.309,- 645.309,- 0,- 
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8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních 

fondů a z rozpočtu kraje. 
. 

Dotace na sociální dávky 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo transfer na dávky pro těžce zdravotně postižené občany a 
dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 3.524.331,- Kč. Z toho částka ve výši 24.331,- Kč je doplatek na  
dávky hmotné nouze za rok 2009, v roce 2009 zaslané dotační prostředky nestačily a vyčerpáno bylo o 
24.331,- Kč více, finanční prostředky byly 15.září 2010 MPSV dorovnány. V roce 2009 bylo na dávky 
hmotné nouze vyplaceno 2.224.331,- Kč, v roce 2010 došlo k nárůstu vyplácených dávek, vyplaceno 
potřebným občanům bylo 3.034.376,- Kč (k těmto finančním prostředkům je připočítána doplácená částka 
z roku 2009 ve výši 24.331,- Kč – dle pokynů MPSV, celkové čerpání poté činí 3.058.707,- Kč). 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 465.624,- Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za 
rok 2010 na účet Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 20.1.2011. V účetnictví 
sledováno s UZ 13306. 

 
Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu 
V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši 4.927.800,- Kč, vyčerpáno 
4.927.800,- Kč. Jedná se o účelové dotace nepodléhající finančnímu vypořádání za rok 2010, konkrétně 
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 836.000,- Kč a výkon státní správy 4.091.800,- Kč. V účetnictví sledováno 
bez UZ. 

 
Dotace na projekt Divadlo je komunikace 
Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace 2010, 
finanční prostředky byly poskytnuty  ve výši 75.000,- Kč, jednalo se o transfer pro příspěvkovou 
organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 75.000,- Kč, finanční prostředky město obdrželo dne 
16.9.2010 a dne 17.9.2010 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno 
s UZ 34070. 
 

Dotace poskytovatelům sociálních služeb 

Město Bechyně obdrželo transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na pečovatelskou službu ve výši 
518.000,- Kč.  Evidenční číslo dotace M0030/2010. Dotace byla přidělena na základě rozhodnutí č.1 
MPSV ČR původně ve výši 468.000,- Kč, později byla rozhodnutím č. 2 MPSV ČR navýšena na 
518.000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši, tzn. bylo čerpáno 518.000,- Kč, z toho na platy 
pečovatelek 397.000,- Kč, na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 60.000,- Kč, na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23.000,- Kč, na pohonné 
hmoty 5.000,- Kč, na teplo 25.000,- Kč a na teplou vodu 8.000,- Kč. V účetnictví jsou výdaje označeny 
účelovým znakem 13305. Rovněž příjem neinvestiční dotace ve výši 518.000,- Kč je označen účelovým 
znakem 13305.  
 
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Město Bechyně obdrželo dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se 
konaly ve dnech 28. a 29. května 2010, ve výši 160.000,- Kč, vyčerpáno bylo 152.266,44 Kč, k vrácení 
7.733,56 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.733,56 Kč byly vráceny v rámci finančního 
vypořádání za rok 2010 na účet Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 20.1.2011.  

Členění výdajů: 

Odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb       100.089,- Kč 

Odvody ZP                                                                                                   6.048,- Kč 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (zástěny)                                         10.800,- Kč 
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Materiál                                                                                                      10.950,44 Kč 

Pronájem                                                                                                        9.000,-Kč 

Služby pošt                                                                                                     2.192,- Kč 

Nákup ostatních služeb                                                                                  5.112,- Kč 

Cestovné                                                                                                        1.792,-Kč 

Občerstvení              6.283,- Kč 

Výdaje na volby celkem                                                                         152.266,44 Kč  

 

Dotace na volby do Zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
Město Bechyně obdrželo dotaci na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, 
které se konaly ve dnech 15. a 16. října a 22. a 23. října  2010, ve výši 218.000,- Kč, vyčerpáno 
216.862,04 Kč, k vrácení 1.137,96 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.137,96 Kč byly 
vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2010 na účet Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích dne 20.1.2011. 

 

Členění výdajů: 

Odměny členů komisí a ostatních pracovníků při zajišťování voleb       139.698,- Kč 

Odvody ZP                                                                                                   8.692,- Kč 

Refundace                                                                                                     4.712,- Kč 

Odvody k refundacím                                                                                   1.603,- Kč 

Materiál                                                                                                       7.546,04 Kč 

Pronájem                                                                                                      16.400,-Kč 

Služby pošt                                                                                                    4.284,- Kč 

Nákup ostatních služeb                                                                                19.000,- Kč 

Cestovné                                                                                                         2.422,-Kč 

Občerstvení            12.505,- Kč 

Výdaje na volby celkem                                                                          216.862,04 Kč  

 
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
Město Bechyně obdrželo finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 20.490,- Kč. Čerpány nebyly žádné finance. Nevyčerpané 
finanční prostředky ve výši 20.490,- Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2010 na účet 
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 20.1.2011. 

 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem pro 
jednotku SDH Bechyně  ve výši 19.280,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Výdaje na 
odbornou přípravu velitelů, strojníků  byly vyčerpány na refundace ve výši 1.730,- Kč. Výdaje na udržení 
akceschopnosti jednotky SDH Bechyně byly vyčerpány ve výši 17.550,- Kč na ochranné pomůcky. 
V účetnictví sledováno s UZ 14004. 
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Dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
Městu Bechyně bylo poskytnuto z Úřadu práce 80.000,- Kč na  vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno nástroj, zdroj a 
účelový znak: 33113234 ve výši 12.000,- Kč a 33513234 ve výši 68.000,- Kč. 

 
Neinvestiční transfer na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 
EU peníze školám 
Městu Bechyně obdrželo transfer z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast 
1,4 EU peníze školám ve výši 785.580,- Kč. Jedná se o transfer pro Základní školu Bechyně, Libušina 
164 na základě rozhodnutí MŠMT č.j.26598/2010-46. Finanční prostředky město obdrželo dne 9.11.2010 
a téhož dne 9.11.2010 byly v plné výši 785.580,- Kč odeslány Základní škole Bechyně, Libušina 164. 
V účetnictví sledováno nástroj, zdroj a účelový znak: 32133123 ve výši 117.837,-Kč a 332533123 ve výši 
667.743,-Kč. Základní škola Bechyně, Libušina 164  vyčerpala v roce 2010 : 335.259,- Kč a do roku 
2011 zbývají základní škole k vyčerpání finanční prostředky ve výši 450.321,- Kč.  
 
Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na výdaje spojené s činností jednotek 
dobrovolných hasičských sborů  obcí Jihočeského kraje, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem, 
pro jednotku SDH Bechyně  ve výši 81.500,- Kč, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Na 
materiál bylo použito 11.035,- Kč, na ochranné pomůcky 34.950,- Kč a na opravy hasičské techniky 
35.515,-Kč. V účetnictví sledováno s UZ 00706. 

 
Příspěvek na projekt Bechyňské přehlídky - Bechyňské Jaro - 2010 XVIII.  
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 15.000,- Kč na projekt Bechyňské přehlídky - Bechyňské Jaro 2010 – 
XVIII. Finanční prostředky město obdrželo dne 17.6.2010 a dne 18.6.2010 byly odeslány Kulturnímu 
středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00750. 
 

Dotace na LSPP Bechyně 
Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností LSPP 
mimo nákladů na dopravu v rámci LSPP na 1. a 2. pololetí roku 2010 v úhrnné výši 1.000.000,- Kč.  Z 
příspěvku Jihočeského kraje bylo použito 1.000.000,- Kč, finanční prostředky  ve výši 1.000.000,- Kč 
byly zaslány příspěvkové organizaci Zdravotní středisko Bechyně na úhradu nákladů spojených s činností 
lékařské služby první pomoci v roce 2010, z vlastních zdrojů (bez dopravy) města Bechyně  bylo hrazeno 
135.605,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 00732.  

 
Grant Podpora muzeí zřizovaných obcemi 
Město Bechyně obdrželo od  Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní 
středisko města Bechyně ve výši 30.000,- Kč na projekt Podpora muzeí zřizovaných obcemi na projekt 
„Varhanní nástroj ze sbírek Městského muzea v Bechyni“. Finanční prostředky město obdrželo dne 
12.8.2010 a dne 13.8.2010 byly odeslány ve výši 30.000,- Kč Kulturnímu středisku města Bechyně.  
V účetnictví sledováno s UZ 00318. 

 

Projekt Obnova scénického vybavení Kulturního domu 
Město Bechyně obdrželo od  Státního zemědělského intervenčního fondu finanční prostředky ve výši 
645.309,- Kč na projekt Obnova scénického vybavení Kulturního domu z Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2007 – 2013, opatření Realizace místní rozvojové strategie. Projekt byl realizován v roce 2009, 
na obnovu scénického vybavení byly vynaloženy prostředky v úhrnné výši 851.722,- Kč. Po ověření 
způsobilosti výdajů a ověření veškerých podmínek pro proplacení dotačních finančních prostředků byly 
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městu v roce 2010 přiděleny finanční prostředky – příspěvek společenství EU – investiční : 516.247,- Kč 
(v účetnictví sledováno nástroj, zdroj, účelový znak 27589518) a příspěvek z národních zdrojů – 
investiční : 129.062,- Kč (v účetnictví sledováno nástroj, zdroj, účelový znak 27189517). 

 

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.  
Ukazatel rozpočtu po 2009 2010 Rozdíl.skuteč. % plnění 

konsolidaci v tis.Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2010-2009 2010/2009 

běžné výdaje celkem 80802 75.808 96512 91762 15954 121,05 

kapitálové výdaje celkem 19592 17726 17864 16182 -1544 91,29 

 
 

U výdajů došlo ve srovnání s rokem 2009 k poklesu u kapitálových výdajů o cca 1,5 mil. Kč. Část 
investičních akcí byla odložena na rok 2011, město nebylo již potřetí úspěšné u žádosti o dotaci na 
rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka. Další investiční akce kanalizace Zářečí byla Státním fondem 
životního prostředí posouzena kladně, ale realizace byla posunuta na rok 2011.  
K nárůstu naopak došlo u běžných výdajů o 15,95 mil. Kč. Nejvyšší nárůst je na paragrafu bytové 
hospodářství, kde vzhledem k tomu, že došlo k navýšení nájemného, které ve srovnání s rokem 2009 
vzrostlo o 5.674 tis.Kč, bylo možno více finančních prostředků vynaložit i na opravy bytového fondu, do 
oprav bylo vloženo 13.308 tis.Kč, což je o 5.216 tis.Kč více než v roce 2009. Další výdaje jsou spojené 
s městskými lesy. Došlo ke zrušení příspěvkové organizace Městské lesy Bechyně a městské bechyňské 
lesy byly převedeny na město Bechyně, s tím souvisí i výdaje, které v roce 2010 činily 1.717 tis.Kč. Další 
nárůst je u oprav kanalizace - oprava havarijního stavu kanalizace u kotelny sídl.Písecká stála 2,177 
mil.Kč a oprava kanalizace v Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859  1,378 mil. Kč. Oprava 
střechy Kulturního domu činila 489 tis.Kč. K nárůstu došlo rovněž u výplat sociálních dávek, ve srovnání 
s rokem 2009 bylo vyplaceno o 810 tis.Kč více a u platby daní a poplatků (DPH, daň z příjmu) o 877 
tis.Kč více než v roce 2009. 
 

Běžné výdaje –  rozpočet 85.178.800,- po  změnách rozpočtu upraven na 96.511.661,- Kč, 
skutečnost  91.761.680,81 Kč tj. 107,73 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 95,08 % 
upraveného rozpočtu. Bližší rozpis běžných výdajů je uveden níže. 
 
1032 Podpora ostatních produkčních činností: 1.716.793,03 : zahrnuje činnost města v lesním 
hospodářství, výměra lesní půdy činí 365 ha, platy zaměstnanců v pracovním poměru 447.911,- Kč, 
ostatní osobní výdaje 15.840,- Kč, odvody SZ a ZP 153.483,- Kč, ochranné pomůcky 1.903,- Kč, 97.705,- 
Kč sazenice, 23.497,- Kč ostatní materiál, 54.325,10 Kč pohonné hmoty, 25.071,21 Kč telefonní 
poplatky, 17.930,- Kč havarijní a zákonné pojištění vozidel, 32.404,80 Kč nájemné nebytových prostor 
v prostorách BYTENESU Bechyně spol. s r.o. pro městské lesy,  661.341,65 Kč práce v lese, přibližování 
dřeva, těžba dřeva, 7.377,- Kč čištění paseky, pálení, sázení, 5.040,- Kč odtěžení cesty pro těžbu polomů, 
11.173,76 Kč přihlášení, garanční prohlídka, servis vozidla, STK Lada Niva, 3.046,51 Kč ostatní služby 
(lékařské prohlídky, vyúčtování CCS, parkovné atp.), 30.480,- Kč oprava přístřešku na skladování řeziva, 
6.467,- Kč oprava vyvětvovače, motorové pily a auta, 15.622,- Kč cestovné, 3.600,- Kč členský příspěvek 
sdružení vlastníků obecních lesů, 40.124,- Kč DPH za rok 2009, 59.076,- Kč daň z příjmu právnických 
osob za rok 2009, 1.748,- Kč silniční daň, 1.627,- Kč náhrady mezd v době nemoci 
2143 Cestovní ruch: 57.380,- Kč : 6.300,- Kč brožury Bechyně, 37.440,- Kč propagační letáky, 2.640,- 
Kč pronájem výstavní plochy, 3.500,- Kč uvítací panel - železobetonový most, 7.500,- Kč prezentace 
města v Obrazovém atlasu regionů a národních kulturních památek ČR 
2212  Silnice : 1.685.457,- Kč : údržba, úklid, čištění, posyp komunikací, posypový materiál, materiál na 
opravu komunikací, opravy komunikací : 5.150,90 Kč oprava cesty Větrov, Plechamr, 6.642,- Kč oprava 
komunikace Zářečí, 128.006,50 Kč oprava odvodňovací stoky  Hvožďany, 14.721,50 Kč oprava 
komunikace Plechamr, 61.470,- Kč oprava komunikace sídl.5.května, 193.178,- Kč oprava komunikace 
směr nový hřbitov a Hutě, 24.936,- Kč oprava propadlé komunikace u čp.240 sídl. 5.května, 4.622,40 Kč 
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oprava cesty Hvožďany, 233.205,50 Kč oprava komunikace po přívalovém dešti v ulici Lázeňská,  
61.554,- Kč oprava příjezdové cesty po přívalovém dešti k chatovému táboru Hvožďany 
2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací:  2.171.909,40 Kč : údržba, úklid, posyp a čištění 
chodníků, materiál, služby, dopravné, 5.835,- Kč finanční příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky, 
9.922,- Kč výroba zábradlí na parkoviště u Tesca, 24.687,60 Kč zbudování parkoviště Na Libuši, 
195.600,- Kč mimořádná prohlídka, přezkoušení materiálu,statické posouzení mostu přeš říčku Smutnou, 
opravy: 31.000,- Kč oprava chodníku U Draka, 28.000,- Kč oprava chodníku Písecká u čp.907,  
44.996,50 Kč oprava parkoviště Na Libuši, 30.847,50 Kč oprava lávky v Zářečí, 90.720,- Kč impregnace 
dlažby Libušina ulice, 784,- Kč oprava chodníku u Hotelu Panská, 85.000,- Kč oprava bechyňských 
schodů a kanalizační podesty včetně rámu, mříže s kanalizační šachtou, 4.974,- Kč drobné opravy 
chodníků a schodů, 1.773,60 Kč oprava parkovacího místa Písecká, 2.916,- Kč oprava dlažby Libušina 
ulice. 4.800,- Kč přípravné práce na opravu mostu přes říčku Smutnou, 22.182,50 oprava šachty Dlouhá 
ulice 
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě : 147.506,40 Kč dopravní značení  
2321  Odvádění a čištění odpadních vod: 2.259.127,20 Kč : 75.360,- Kč projektové práce na opravu  
kanalizace, 6.882,- Kč oprava vpustí, 2.176.885,20 Kč havarijní oprava kanalizace u kotelny 
3111  Předškolní zařízení : 2.918.210 Kč : Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859:  
1.540.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně 
1.378.210,- Kč opravy kanalizace, okapů, svislé izolace v mateřské škole  
3113  Základní školy: 6.828.680,- Kč : 
Základní škola Bechyně, Libušina 164 - 
2.500.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně  
   785.580,- Kč neinvestiční účelový transfer dle rozhodnutí MŠMT na akci Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – oblast 1,4 EU peníze školám  
     57.600,- Kč projektová dokumentace k výtahu 
  235.500,- Kč oprava střechy 
Základní škola Bechyně, Školní 293 - 
3.250.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně 
3122  Střední odborné školy:  10.000,- Kč : příspěvek SUPŠ Bechyně na točířskou soutěž 10.000,- Kč 
3231 Základní umělecké školy: 5.000,- Kč : příspěvek Základní umělecké škole V.Pichla 5.000,- Kč na 
dopravu dětí na autogramiádu a slavnostní křest knihy  
3311  Divadelní činnost: 5.000,- Kč: Bechyňský divadelní spolek Lužnice - finanční příspěvek  
3312  Hudební činnost: 12.000,- Kč: dudácká muzika Duha - J. Benedik Vráž - finanční příspěvek 
10.000,- Kč, p.J. Capouch - finanční příspěvek hudební skupina Žlutý fijalky  2.000,- Kč 
3313  Filmová tvorba, distribuce, kina:   123.600,- Kč: finanční příspěvek na provoz kina v Bechyni 
pro p. Tomečkovou  na plyn, vodné, stočné, elektrickou energii ve výši 100.000,- Kč, 1.624,- Kč oprava 
technického zařízení, 21.976,-Kč oprava budovy kina  
3319  Ostatní záležitosti kultury j.n. : 165,- Kč materiál na kroniku města    
3322  Zachování a obnova kulturních památek: 77.000,- Kč :  
finanční příspěvek na opravu nemovitých kulturních památek: 
13.000,- Kč manželé Blažkovi – Klášterní ulice čp.40  
34.000,- Kč Klára Bukovská – Libušina ulice čp.167 
6.000,- Kč ASOCIACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – PATRIMONY – nám. T.G. Masaryka čp.142 
6.000,- Kč PENZION U PICHLŮ s.r.o. – nám. T.G. Masaryka čp.141 
18.000,- Kč Matana a.s.- Židovský hřbitov, Michalská ulice 
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického 
povědomí : 51.765,50 Kč : 979,- Kč  materiál na kapličku do Hvožďan,  dotace od Jihočeského kraje pro 
příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 30.000,- Kč Podpora muzeí 
zřizovaných obcemi na projekt „Varhanní nástroj ze sbírek Městského muzea v Bechyni“, 20.786,50 Kč 
oprava kapličky u rybníka Šternberk k.ú.Hvožďany 
3341  Rozhlas a televize : 79.180,60 Kč : opravy a údržba městského rozhlasu, demontáž a odvoz sloupů 
rozhlasu, likvidace zbytků sloupu veřejného osvětlení 
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3349  Záležitosti sdělovacích prostředků : 164.268,- Kč :  materiál,  tisk Městského zpravodaje, 
kopírování, skenování a fotografické práce pro Městský zpravodaj 
3392  Zájmová činnost v kultuře: 4.408.868,- Kč :  
dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně  včetně městské knihovny a městského muzea 
z rozpočtu města Bechyně ve výši 3.830.000,- Kč, dotace od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko 
města Bechyně na projekt Bechyňské jaro ve výši 15.000,-Kč,  dotace z Ministerstva kultury pro Kulturní 
středisko města Bechyně na projekt Divadlo je komunikace ve výši 75.000,- Kč 
488.868,- Kč oprava střechy Kulturního domu čp.602 U Nádraží 
3399  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 154.610,- Kč: činnost sboru pro 
občanské záležitosti – přání, alba, květiny, dárkové balíčky, vítání nových občánků, životní jubilea, zlaté 
svatby, rozloučení s žáky 9. tříd základních škol,  věcné ceny do tomboly, náklady na ples města,  
předvánoční setkání seniorů 
3412  Sportovní zařízení v majetku obce : 1.268.484,47 Kč: 
ostatní osobní výdaje: 27.500,- Kč dohody minigolf 
odvody na SZ a ZP: 3.866,- Kč  
drobný hmotný majetek:  28.987,- Kč sněhová fréza, 1.899,- shrnovač sněhu, hrábě, 6.552,- Kč fotbalové 
sítě 
materiál na stadion 12.808,- Kč 
služby – celkem 344.206,50 Kč – z toho: p.Kubasko  správa stadionu   252.000,- Kč, připojení E.ON  
12.500,- Kč, prořezávání stromů 3.168,- Kč, úprava a přepojení rozvaděče stadion 15.125,- Kč, úpravy na 
stadionu (provizorní oplocení) 4.652,40 Kč, zámečnické a vodoinstalatérské práce 3.855,50 Kč, práce na 
bazénu 41.023,- Kč, zprovoznění bazénu 6.593,- Kč, výměna vložky FAB 632,60 Kč, příprava bazénu na 
zimu 4.657,- Kč,  
opravy a udržování – celkem 326.422,- Kč z toho: 
oprava sekaček 5.911,- Kč, výměna el. ohřívače 7.854,- Kč, oprava čerpadel 978,- Kč, oprava kohoutu 
492,- Kč, stavební opravy na stadionu 128.731,- Kč, oprava akumulační nádrže - bazén 176.529,- Kč, 
montáž duše do traktůrku 100,- Kč, instalatérské práce 5.827,- Kč 
Další náklady na stadionu jsou na: studenou vodu 100.901,- Kč, elektrickou energii 394.214,97 Kč, pevná 
paliva 5.983,- Kč, pohonné hmoty a maziva 15.145,- Kč 
3419  Ostatní tělovýchovná činnost:  262.984,25 Kč : nájemné hřiště Hvožďany 3.354,- Kč, údržba 
hřiště Hvožďany 10.200,- Kč, elektrická energie hřiště Hvožďany 2.430,25 Kč, ceny pro sportovní 
soutěže 1.000,- Kč, finanční příspěvky a dary občanským sdružením a spolkům, fyzickým osobám na 
sportovní aktivity a soutěže celkem 246.000,- Kč, podrobný rozpis poskytnutých finančních příspěvků a 
darů je uveden v bodu č.11 
3421  Využití volného času dětí a mládeže: 16.654,- Kč : motorová sekačka na dětské hřiště do 
Hvožďan 8.000,- Kč,  kontrola dětských hřišť 2.000,- Kč, materiál na dětské hřiště do Hvožďan 1.654,- 
Kč, finanční příspěvky a dary občanským sdružením, fyzickým osobám na činnost a akce pro děti 5.000,- 
Kč, podrobný rozpis poskytnutých finančních příspěvků a darů je uveden v bodu č.11 
3513  Lékařská služba první pomoci:  1.434.134,- Kč : dotace na činnost lékařské služby první pomoci 
v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně 1.410.000,- Kč, z toho dotace 
Jihočeského kraje 1.000.000,- Kč, dotace města Bechyně 410.000,- Kč,  havarijní a zákonné pojištění 
sanitního vozu 24.134,- Kč  
3612  Bytové hospodářství : 30.071.394,60 Kč :  
Správa, opravy a údržba bytového fondu činí celkem 17.236.626,83 Kč, z toho: 
57.876,20 Kč materiál 
26.828,- Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 
1.925,40 Kč plyn 
74,- Kč elektrická energie 
40.603,80 Kč služby pošt 
13.233.772,90 Kč opravy a údržba bytového fondu  
3.349.791,53 Kč služby, mandátní odměna za správu bytového fondu, revize, servis 
132.000,- Kč právní pomoc,  
1.690,- Kč soudní poplatky  
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197.076,- Kč  neinvestiční transfery společenství vlastníků bytových jednotek – platby do fondu oprav  
194.989,- Kč vratka nevyčerpaného předplaceného nájemného(půdní vestavba), vyplacené dědictví, 
vratka přeplatku  
Úhrady služeb,vyúčtování služeb v bytových domech činí celkem 12.736.528,77 Kč, z toho: 
3.030.218,50 Kč vodné, stočné 
3.793.738,- Kč teplo 
2.314.438,- Kč teplá voda 
386.457,27 Kč elektrická energie 
14.076.81 Kč služby telekomunikací  
1.286.659,49 Kč ostatní služby např. STA, výtahy, komíny,  služby telekomunikací 
1.836.077,- Kč  vratky přeplatků za služby 
74.863,70 Kč opravy a udržování  
Bytové hospodářství – další platby celkem  98.239,- Kč, z toho: 
daně a poplatky z převodu nemovitosti – bytových jednotek, soudní výlohy 8.280,- Kč, mandátní odměna 
za prodeje bytových jednotek 25.025,- Kč, služby v neobsazených bytech 22.854,- Kč,  znalecké posudky 
4.500,- Kč, kolky 37.580,-Kč 
3613  Nebytové hospodářství : 470.938,49 Kč : materiál, vodné, elektrická energie v nebytových 
prostorách, správa nebytových prostor 48.000,- Kč, práce a revize na domě čp. 301 Novodvorská 
15.254,20 Kč, zámečnické práce 1.634,50 Kč,  připojení soc.zařízení nebytový prostor Libušina ulice, 
bývalá hydroforová stanice 9.257,- Kč, soudní poplatek 600,- Kč, vratky z vyúčtování služeb 20.839,- Kč, 
oprava schodiště - nebytové prostory čp.4 nám. TGM 145.366,- Kč, opravy nebytových prostor čp. 301 
Novodvorská 166.819,- Kč 
3631  Veřejné osvětlení : 1.482.637,27 Kč: osvětlení stromu, vánoční hvězda 11.304,- Kč, nákup 
materiálu na veřejné osvětlení např. žárovky, výbojky 17.216,- Kč, elektrická energie   884.239,27 Kč,  
opravy a údržba veřejného osvětlení  407.481,60 Kč, montáž a demontáž, instalace vánočního osvětlení 
71.820,- Kč, likvidace vánočního stromu 2.103,60 Kč, výměna stožárů Tyršova ulice 47.763,- Kč, úpravy 
terénu po opravě kabelů VO 8.692,80 Kč, přeložka kabelu VO Zahradní ulice 21.499,- Kč, přeložka 
stožáru VO U Studen 10.518,- Kč 
3632  Pohřebnictví : 255.580,54 Kč : záclony do smuteční síně 4.310,- Kč, zvuková souprava do 
smuteční síně 4.729,- Kč, materiál 732,- Kč, studená voda 4.066,- Kč,  správa pohřebiště 62.400,- Kč, 
odvoz odpadu ze hřbitova 7.737,60 Kč, kácení stromů na hřbitově 12.000,- Kč, sečení trávy na hřbitově, 
údržba hřbitova, úklid listí 13.710,- Kč, instalatérské práce na hřbitově 3.818,80 Kč, výměna zámku na 
hřbitovních vratech 500,- Kč, oprava el.motoru a rozvaděče chladící zařízení na hřbitově 5.930,- Kč, 
oprava chladicího boxu 36.666,- Kč, oprava elektroinstalace v kapli 6.411,- Kč, oprava vpustí na hřbitově 
36.796,80 Kč, instalatérské práce 2.700,- Kč, oprava el.zařízení chladícího boxu 43.748,- Kč,  vypravení 
pohřbu p. Kafka  9.325,34 Kč  
3639  Komunální služby a územní rozvoj :  1.102.508,50 Kč : ostatní osobní výdaje 13.330,- Kč,  
popisná čísla 4.626,- Kč, materiál pro osadní výbor v Senožatech 1.550,- Kč, čistící prostředky na veřejné 
záchodky 5.272,54 Kč, krmivo pro nalezené psy, materiál na vývěsky, vánoční ozdoby 6.448,- Kč, 
elektrická energie WC  15.706,- Kč, vodné, stočné 6.402,- Kč, nájemné za pozemky 9.047,- Kč,  
nákup ostatních služeb celkem 618.288,86 Kč, z toho: správa a údržba a provoz veřejných záchodků 
191.917,36 Kč, úklid města po přívalových deštích 7.888,80 Kč, výroba ptačích hnízdišť 1.200,- Kč, 
geodetické a zeměměřičské práce 29.525,- Kč, služby Gefos 27.874,- Kč, vyúčtování dálkového přístupu 
na KN 10.000,- Kč, zpracování Strategického plánu rozvoje města Bechyně 190.000,- Kč, provoz 
chemických záchodků 21.120,- Kč, deratizace, asanační práce 60.000,- Kč, znalecký posudek  pozemky 
400,- Kč, umístění a péče o psy v útulku 25.882,- Kč, veterinární činnost 919,20 Kč, převoz lavic a stolů 
2.974,80 Kč, hloubení stoky 10.140,- Kč, údržba kašen 21.470,50 Kč, odvoz materiálu 2.767,20 Kč, 
ostatní služby 4.610,- Kč (kopírování, polepky atp.), hloubení stoky, odvoz zeminy Hvožďany 9.600,- 
Kč,  
drobné opravy 4.176,- Kč (autobusové zastávky, veřejné záchodky, lavičky), zabezpečení skalní stěny 
137.502,- Kč,  oprava vchodových dveří OV Senožaty 20.521,20  Kč, 
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - náhrada za bezesmluvní užívání pozemku 30.484,- 
Kč, členské příspěvky sdružením, kde je město členem 40.769,90 Kč, kolky 2.500,- Kč, daně z převodu 
nemovitostí 74.178,- Kč, daň z nemovitosti 20.957,- Kč, 
částečná úhrada ztráty společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. za rok 2008 ve výši 90.750,- Kč.  
Za rok 2006 činil výsledek hospodaření  BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 2.064 tisíc Kč,  
za rok 2007 činil výsledek hospodaření  BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 1.451 tisíc Kč, 
za rok 2008 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. ztráta 387 tisíc Kč, 
za rok 2009 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. zisk 267.tisíc Kč,  
za rok 2010 činil výsledek hospodaření  společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. zisk 20.tisíc Kč. 
3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů : 106.414,80 Kč : odvoz, uložení, likvidace nebezpečného 
odpadu např. elektrické spotřebiče, zářivky, pneumatiky atp. 
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů: 3.984.202,- Kč : odpadkové koše 19.795,- Kč, COMPAG 
Votice svoz odpadu 535.196,57 Kč, COMPAG Votice uložení odpadu 1.624.008,63 Kč, Obec Chrášťany 
uložení odpadu 1.104.712,50 Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o.  vyvážení odpadkových košů 285.000,- 
Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o. – např. odvoz odpadu ze sběrného dvora, úklid vánočních stromků 
okolo kontejnerů 412.865,30 Kč, SH Drtiče - likvidace odpadu 2.624,- Kč 
3727  Prevence vzniku odpadů: 616.294,80 Kč: svoz separovaného odpadu a jeho likvidace  
3729  Ostatní nakládání s odpady : 504.333,90 Kč : úklid černých skládek 88.356,30 Kč, provoz 
sběrného dvora 204.000,- Kč, geodetické zaměření sběrného dvora 22.800,- Kč, užívání komunikace 
1.200,- Kč, příprava plochy pro sběrný dvůr 120.603,60 Kč, oprava plochy sběrného dvora 67.374,- Kč 
3745  Péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň : 2.340.857,40 Kč : ostatní osobní výdaje – sekání trávy 
v Senožatech a Hvožďanech 48.890,- Kč, sadba, zemina, hnojivo, travní semeno, květiny na osázení 
truhlíků, postřik 88.156,- Kč, finanční příspěvek České rybářskému svazu, MO Bechyně ve výši 10.000,- 
Kč na údržbu zelných ploch, 
nákup ostatních služeb celkem 2.193.811,40 Kč, z toho: BYTENES Bechyně spol. s.r.o. - údržba veřejné 
zeleně, sekání trávy, zastřihování stromů a keřů, kácení stromů, likvidace suchých stromů, prořezávky, 
odvoz listí,  úklid okolí DPS, úklid náměstí 2.025.377,40 Kč, údržba a užívání klášterní zahrady 45.000,- 
Kč, p.Beneš - osázení truhlíků, ošetření okrasných keřů 37.390,- Kč,  uvedení kašen do provozu 5.668,- 
Kč, p.Nohava - vysíkání travních porostů 55.800,- Kč, p.Berka asanační práce na zeleni 3.216,- Kč, p. 
Nedbal bezpečnostní řez stromů 7.800,- Kč, p.Šedina odborný řez stromů 13.560,- Kč 
3771 protiradonová opatření : 1.625,- Kč: dohoda o provedení práce na odběr radonových detektorů 
4171  Příspěvek na živobytí: 1.741.675,- Kč účelově vyplacené sociální dávky 
4172  Doplatek na bydlení: 327.524,- Kč účelově vyplacené sociální dávky 
4173  Mimořádná okamžitá pomoc: 965.177,- Kč účelově vyplacené sociální dávky 
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým:  2.250,- Kč  sociální 
služba - ubytování 
4351  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení:  1.078.139,64 Kč : plat 
pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, 
autolékárnička, gáza, publikace, pohonné hmoty, poplatky za karty CCS, vstupní prohlídka, výměna 
pneumatik, STK, emise, připojení k internetu, materiál, čistící prostředky, jídlonosiče, pumpička, sejf, 
telekomunikační poplatky, havarijní pojištění auta,  opravy auta, oprava kola, cestovné, školení, 
teplo, teplá voda, vodné, elektrická energie a služby  v Domě s pečovatelskou službou v Bechyni,  
4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:  15.000,- Kč :  finanční příspěvky 
občanským sdružením - celkem 15.000,- Kč, podrobný rozpis poskytnutých finančních příspěvků je 
uveden v bodu č.11 
5311  Bezpečnost a veřejný pořádek: 828.753,68 Kč : výdaje spojené s městskou policií v Bechyni – 
platy dvou městských strážníků včetně odvodů na SZ a ZP, dohoda na úklid služebny, ochranné 
pomůcky, 2 lékárničky, materiál,  elektrická energie, služby telekomunikací, cestovné, školením kolek, 
pronájem střelnice,programové vybavení  - informační systém pro městskou policii 12.000,- Kč, 
fotoaparát 3.055,- Kč, mobilní telefon 2.400,- Kč, pevný disk 11.617,- Kč, hasicí přístroje 8.712,- Kč a 
ostatní drobný majetek (např.  svítilna, stativ) 3.335,- Kč,  
ostatní služby 11.569,- Kč (preventivní prohlídky, parkovné, zámečnické práce, služby technika atp.)  
oprava kol a záznamového zařízení 3.195,- Kč 
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5512  Požární ochrana – dobrovolná část :   758.553,19 Kč 
 z toho:  JSDH Bechyně     688.607,10  Kč 
              JSDH Hvožďany     39.307,60 Kč 
              JSDH Senožaty        30.638,49 Kč 
(jedná se např. o výdaje na refundace a k nim příslušné odvody na SZ a ZP, finanční dary, věcné dary, 
potraviny, materiál na opravy hasičské techniky, hadice, drobný materiál, ochranné pomůcky, ochranné 
oděvy, uniformy, opravy a údržba, STK, emise, revize,  kontrola hasicích přístrojů, lékařské prohlídky, 
PHM, školení, služby, elektrická energie, teplo, vodné, služby telekomunikací a radiokomunikací, 
pohoštění, finanční příspěvek na činnost SDH Bechyně 7.000,- Kč,  
JSDH Bechyně – DDHM : 11.255,- Kč nosítka, 27.574,- Kč polohovací pásy, 15.840,- Kč ponorné 
kalové čerpadlo, 31.098,- Kč svítily a nabíječky, 2.290,- čerpadlo, 3.670,- Kč sekyrky, 4.799,- Kč 
fotoaparát, 25.056,- Kč ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek 
6112  Zastupitelstva obcí: 1.923.649,52 Kč : odměny členů zastupitelstev obcí, povinné pojistné na 
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení, konference, cestovné, 
parkovné, pohoštění, finanční dary za práci ve výborech a komisích 
6114  Volby do Parlamentu ČR: 152.266,44 Kč výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010 
6114  Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků : 216.862,04 Kč výdaje na volby do 
Zastupitelstva města Bechyně a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 15. a 
16. října a 22. a 23. října  2010 
6171  Činnost místní správy: 13.194.665,65 Kč 
Platy zaměstnanců v pracovní poměru      7.647.322,- 
Ostatní osobní výdaje                                   166.504,- 
Povinné pojistné na soc. zabez. a přísp. na st. pol. zam. 1.900.419,- 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   689.157,- 
Povinné pojistné na úrazové pojištění   37.035,- 
Léky a zdravotnický materiál                   1.130,- 
Knihy, učební pomůcky a tisk              27.218,20 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  224.319,- 
Nákup materiálu j.n.                            302.534,21 
Studená voda                                          38.843,- 
Plyn                                                      204.678,- 
Elektrická energie                                265.726,98 
Pohonné hmoty  a maziva                      46.007,59 
Služby pošt                                           119.901,- 
Služby telekomunikací a radiokomunikací 242.926,79 
Služby peněžních ústavů                         63.053,50 
Nájemné                                                            5,-  
Konzultační, poradenské a právní služby 2.500,- 
Služby školení a vzdělávání                    78.058,- 
Nákup ostatních služeb j.n.                  626.233,86 
Opravy a udržování                              255.161,50 
Programové vybavení                           52.776,- 
Cestovné                                                24.671,- 
Pohoštění                                                 9.280,02 
Účastnické poplatky za konference         1.549,- 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  1.285,- 
Ostatní neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím     1.000,- 
Platby daní a poplatků                                      2.425,- 
Náhrady mezd v době nemoci                        27.536,- 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   135.410,- 
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Materiál 302.534,21 Kč jde především o kancelářské potřeby, psací potřeby, papír, obálky, tonery, čistící 
a úklidové prostředky, drobný materiál, razítka, žárovky, květiny, klíče, termoventily atp. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 224.319,- Kč: letecké fotografie Bechyně 27.600,- Kč, 6 ks 
flashdisk 2.246,- Kč, skenovaní zařízení 2.537,- Kč, kalkulátor s tiskem SHARP 3.066,- Kč, vlajka Tibetu 
390,- Kč, 3 ks kancelářská židle 15.454,- Kč, samolepicí tabule 412,- Kč, 2 ks sešívačka 819,- Kč, server 
31.770,- Kč, , print server Micronet 2.223,- Kč, tiskárna HP LaserJet 5.580,- Kč, laserová tiskárna OKI  
9.020,- Kč, mobilní telefon NOKIA 2.698,- Kč, kamera AirtLive 13.926,- Kč, velkoplošná fotografie 
1.000,- Kč, 4 ks monitory BENQ 15.614,- Kč, 6 ks PC sestavy 43.259,- Kč, 2 ks telefony 986,- Kč, 
mobilní telefon NOKIA 2.090,- Kč, varná konvice 1.002,- Kč, 4 ks dvojmístná lavice 16.108,- Kč, 4 ks 
skříně 14.375,- Kč, 3 ks stoly 6.132,- Kč, 3 ks regály 6.012,- Kč 
Nákup ostatních služeb 626.233,86 Kč: z této částky je nejvíce hrazeno za údržby programu, upgrade, 
update, služby PC, práce techniků 309.092,60 Kč, příspěvek na stravné 114.459,- Kč, sociální fond 
(stravné, kultura, sport) 101.428,- Kč, elektro revize 2.861,- Kč, zpracování znaleckých posudků 11.790,- 
Kč, tiskové služby 1.992,- Kč, vazba zápisů RM a ZM 4.540,- Kč, kontrola hasicích přístrojů 3.230,- Kč, 
překladové služby 3.312,- Kč, čištění okapů 9.240,- Kč, montáž termoventilů 1.980,- Kč, prohlídka auta 
2.467,- Kč, měření radonu 7.294,80 Kč, výškové práce s  plošinou  5.088,- Kč, roční kontrola plynových 
kotlů 4.340,- Kč, telef.,úpravy na ústředně 2.659,34 Kč, praní prádla 4.904,- Kč, ostraha radnice, 
dohledová služba, roční revize objektu 11.790,40 Kč, rozhlas a televize 2.160,- Kč, poplatky CCS 
3.777,41 Kč, Silmet vyúčtování PHM 154,- Kč, parkovné a mytí aut 2.998,- Kč, ošetření zeleně v obřadní 
síni 3.480,- Kč, ostatní služby 11.196,31 Kč(např. lékař. prohlídka, polepy, servis kopírky, výměna 
vodoměru) 
Opravy a udržování 255.161,50 Kč se jedná o: oprava servru 8.540,- Kč, oprava topení a kotle v budově 
úřadu 14.082,50 Kč, oprava aut 22.188,- Kč, oprava klimatizace 5.388,- Kč, opravy podlah 11.340,- Kč, 
oprava osvětlení, elektroinstalace 6.695,- Kč, oprava kancelářské techniky  5.767,- Kč, oprava a údržba 
rolety a žaluzie 1.940,- Kč, oprava lednice 720,- Kč, oprava vlajky 90,- Kč, přečalounění židlí 600,- Kč, 
oprava toalety 219,- Kč, čištění žlabů, výměna žlabů, montáž žlabového zachytávače 94.900,- Kč,  
oprava vodoinstalace v obřadní síni 9.830,50 Kč, vložkování komínového tělesa v obřadní síni 50.216,- 
Kč, oprava přístřešku v obřadní síni 18.480,- Kč, drobné opravy v obřadní síni 4.165,50 Kč 
6320  Pojištění funkčně nespecifikované: 148.018,-  Kč : pojištění majetku města – živelní, odcizení, 
odpovědnost 
6399 Ostatní finanční operace: 3.557.764,- Kč: daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za 
rok 2009 ve výši 2.713.800,- Kč, platba DPH 843.964,- Kč 
 

6409 Ostatní činnosti j.n.: 55.818,50 Kč: členský příspěvek sdružení právnických osob Bechyňsko ve 
výši 10 Kč / obyvatele dle stavu obyvatel k 1.1.2010 : 5468 tj. 54.680,- Kč, spoluúčast na úraze (pojištění 
odpovědnosti) 1.000,- Kč, nevyplacené finanční prostředky na platy za 12/2010 ve výši 138,50 Kč 
 
 

 
 

Kapitálové výdaje 2010 
 

Kapitálové výdaje – rozpočet 30.432.000,- Kč  po rozpočtových změnách upraven na 
17.864.197,- Kč skutečnost  16.181.682,40 Kč tj. 53,17 %  schváleného rozpočtu na počátku roku a 
90,58 % upraveného rozpočtu. Bližší rozpis kapitálových výdajů je uveden v tabulce. 
 
Analýza kapitálových výdajů 
položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet  skutečnost rozdíl  

61 Investiční nákupy a související výdaje 13.593.547,- 11.911.032,40 1.682.514,60 

62 Nákupy akcií a majetkových podílů 2.640.000,- 2.640.000,- 0,- 

63 Investiční transfery 237.000,- 237.000,- 0,- 

69 Ostatní kapitálové výdaje 1.393.650,- 1.393.650,- 0,- 

X Kapitálové výdaje celkem 17.864.197,- 16.181.682,40 1.682.514,60 
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Kapitálové výdaje 2010 
 
Paragraf 
celkem 
čerpáno v Kč 
 

 
Provádějící firma a název investiční akce 

 
Kč 

   
S. Návrat , Bechyně- odvodnění komunikace – 
Švestková ulice 

173.528,50 

 
Ing.Maroušek, Č.Budějovice - projektová dokumentace 
pro stavební povolení - sídl. 5.května 2.etapa 

 
249.600,- 

 
2212 

 
silnice 

 
527.318,50 BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.- radar se solárním 

napájením (98.160,-) 
(BYTENES Bechyně spol. s r.o. - instalace sloupu na 
radar 6.030,-) 

 
104.190,- 

 
 

   
Josef  Prček Zliv – rekonstrukce chodníku Písecká ulice  283.184,- 

Ing.Maroušek, Č.Budějovice – sídl.Obránců míru 
v Bechyni – parkoviště a parkovací stání – 1. a 2.etapa, 
rozdělení projektu pro územní řízení na 2 etapy 

 
42.000,- 

Ing.Maroušek, Č.Budějovice – sídliště Písecká – 
parkoviště a parkovací stání – vypracování změny 
projektu pro územní řízení 

48.000,- 

2219  
 

ost.  záležitosti 
pozemních 
komunikací 

 
376.184,- 

Město Tábor- správní poplatek - chodníky podél silnice 
II/122 

3.000,- 

   
rekonstrukce kanalizace nám.T.G.Masaryka 
InTePs, s.r.o., Písek – rekonstrukce kanalizačních stok 
B, B1, B2 na nám. T.G. Masaryka (3.943.447,-) 
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice 
- výběrové řízení kan. T.G.Masaryka (54.480,-) 
Husitské muzeum Tábor, archeologické práce na akci 
rekonstrukce kanalizačních stok B, B1, B2 na nám. 
T.G. Masaryka (176.180,-)                                  

 
 
 
 

4.174.107,- 

S.Návrat, Bechyně - protizáplavová opatření Lázeňská 
ulice                                 

 
767.861,- 

 
2321 

 
odvádění a 
čištění odpad. 

vod a 
nakládání 

s kaly 
4.944.968,- 

Město Tábor – správní poplatek za vydání stavebního 
povolení kanalizační stoka C Hvožďany  

 
3.000,- 

   
2331 

úpravy 
vodohospod. 

významných a 
vodárenských 

toků 
60.772,- 

 
VH-TRES, spol. s r.o., Č.Budějovice – IČ pro územní 
rozhodnutí pro akci „Bechyně-Zářečí – protipovodňová 
opatření města na řece Lužnici „ 

 
 
 

60.772,- 
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3113 
základní školy 

237.000,- 

Základní škola Bechyně, Školní 293 - investiční 
transfer (dotace) vlastní příspěvkové organizaci na 
nákup mycího stroje, vozu Renault a lednice 
 

237.000,- 

   
3341 

rozhlas a 
televize 

289.920,- 

 
BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.- bezdrátový rozhlas - 
rozšíření 

 
289.920,- 

   
3412 

sportovní 
zařízení 

v majetku 
obce 

81.481,90 

oplocení stadionu v Bechyni  
(BYTENES Bechyně spol. s r.o. – stavební práce 
60.524,90,  
SNN Bechyně a.s.- převoz plotových desek 4.657,-, 
Jihotvar Beton s.r.o.  – materiál 16.300,-) 
 

 
 
 

81.481,90 

   
TZB projekt spol. s r.o.-rekonstrukce bytu Na Libuši 
620 č.2 

9.600,- 

S.Návrat, Bechyně - dům čp. 678 - 680 na sídl. Na 
Libuši - svislé izolace základů domu 

182.112,50 

Dům č.629 Na Libuši, Bechyně - rekonstrukce bytu č.6 
(SNN Bechyně a.s. 137.326,-, Elexpres Elektroservis 
s.r.o. 15.980,-, p.Hrádek 12.559,-, p.Málek 1.100,-) 
 

 
166.965,- 

Dům č.651 Na Libuši, Bechyně- rekonstrukce bytu č.6 
(SNN Bechyně a.s. 281.687,-, Elexpres Elektroservis 
s.r.o. 25.213,-, p.Hrádek 12.025,-, TZB projekt spol. 
s r.o.9.600,-) 
 
 

 
328.525,- 

Dům čp. 685 na sídl. Na Libuši - rekonstrukce bytu č.6 
(SNN Bechyně a.s. 308.182,-, Elexpres Elektroservis 
s.r.o. 31.440,-, p.Hrádek 9.614,-) 
 

 
349.236,- 

Elexpres Elektroservis s.r.o - dům čp. 696 na sídl. Na 
Libuši - plynofikace domu č.6 

4.523,- 

Dům čp.687 na sídl. Na Libuši – plynofikace bytu č.2 
(Elexpres Elektroservis s.r.o.31.088,-, TZB projekt 
spol. s r.o. 3.600,-,p.Procházka 102.351,-,p.Hrádek 
10.068,-, p.Trešl 53.689,-, p.Novák 15.075,-) 

 
215.871,- 

S.Návrat - dům čp.684-686 na sídl. Na Libuši – svislé 
izolace základů domu  

79.019,50 

 
 
 

3612 
 
 
 

bytové 
hospodářství 

 
 
 
 

1.387.040,- 
 

byt Libušina čp.164 –rekonstrukce přípojky 
elektroinstalace (Elexpres Elektroservis s.r.o. 
49.150,10, BYTENES Bechyně spol. s r.o. 2.037,90) 

 
51.188,- 

   
3632 

pohřebnictví 
43.781,- 

 
SNN Bechyně a.s. - hřbitov v Bechyni – bezbariérový 
přístup do kaple 

 
43.781,- 
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TAPROS Tábor, a.s. - zainvestování pozemků 1.393.650,- 

město Bechyně - navýšení základní jmění společnosti 
BYTENES Bechyně spol. s r.o., 
(město Bechyně 100% vlastník) 

 
2.640.000,- 

3639 
komunální 

služby a 
územní rozvoj 

4.086.004,- 
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice 
mandátní smlouva  - výběr bankovního ústavu na 
poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce náměstí 
T.G. Masaryka a  okolí (52.054,-) 
město Tábor - správní poplatek za prodloužení platnosti 
stavebního povolení náměstí T.G.Masaryka  (300,-) 

 
 
 

52.354,- 

   
3722 

sběr a svoz 
komunálních 

odpadů 
46.800,- 

 
 
A.Mrázek, Planá nad Lužnicí – kontejner na komunální 
odpad 

 
 

46.800,- 

   
Rekultivace skládky Senožaty 
(TAREKA s.r.o., Tábor -stavební dozor 34.200,-, 
J.Javorský,Tábor-plán BOZP stavby rekul.skládky 
3.024,- 
WASTECH a.s., Praha-autorský dozor 48.600,-, 
KAPEX s.r.o.,Č.Budějovice-řízení projektu rekultivace 
skládky 96.000,-, 
DAICH spol. s r.o.,Tábor–rekultivace skládky 
3.400.020,-, 
ENVISAN-GEM, a.s.,Č.Budějovice-odborný posudek 
na projekt rekultivace skládky 36.000,-, 
P.Peroutka,Č.Budějovice-dokončující práce na žádosti 
o dotaci rekultivace skládky 78.000,-, 
S.Mikyška,Č:Budějovice-právní pomoc dle smlouvy o 
dílo 180.000,-, 
Česká pošta, s.p.-uveřejnění informací v informačním 
systému na centrální adrese 934,-Kč) 

3.876.778,-  
 

3729 
 
 
 

ostatní 
nakládání 
s odpady 

 
 
 

4.032.778,- 
 

L.Čížek,Želeč u Tábora-projektová dokumentace 
sběrný dvůr Bechyně 

156.000,- 

   
5311 

bezpečnost a 
veřejný 
pořádek 
67.635,- 

 
Z.Vedral, ELKOM, Soběslav – mobilní kamerový 
systém vč. příslušenství  

 
 

67.635,- 

   

 
Celkem 
 

  
16.181.682,40 
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10. Stav pohledávek a závazků.  
  
V přiložené účetní závěrce sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 je vyčíslen stav pohledávek a 
závazků. Bližší rozpis pohledávek: odběratelé (účet 311 brutto) 5.648.658,27 Kč, jiné pohledávky 
z hlavní činnosti 608.290,- Kč (účet 315 ) je uveden níže v tabulce.  
Krátkodobé poskytnuté zálohy 4.395.391,39 Kč: jedná se především o zálohy přijaté za služby u 
bytového hospodářství 3.098.502,- Kč, dále zálohy města Bechyně za vodné, stočné, elektrickou energii, 
teplo, teplá voda a ostatní služby, pohonné hmoty, předplatné 1.296.889,39 Kč . Pohledávky za 
zaměstnanci 8.824,- Kč - pohledávky za stravné. Daň z přidané hodnoty 648.003,- Kč. Pohledávky za 
rozpočtem územních samosprávných celků 8.500,- Kč – pohledávky za okolními obcemi za výkon státní 
správy. Dohadné účty aktivní 4.256.763,18 Kč – účelově čerpané finanční prostředky (sociální dávky 
3.034.376,- Kč, pečovatelská služba 518.000,- Kč, účelový transfer pro Základní školu Bechyně, Libušina 
164   335.259,- Kč, volby do PS a Senátu PČR a zastupitelstva obce 369.128,18 Kč. Ostatní krátkodobé 
pohledávky 6.622.353,79 Kč doplatek předpláceného nájmu v půdní vestavbě 13.867,- Kč, faktury přijaté 
od dodavatelů služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, v roce 2011 bude vyúčtováno 
nájemcům oproti předepsaným zálohám za rok 2010: 6.608.486,79 Kč.. 
Dlouhodobé pohledávky 1.218.819,-Kč – účelový transfer pro Základní školu Bechyně, Libušina 164  
785.580,- Kč, záloha na prodej bytů 432.239,- Kč, jistina na telefon 1.000,- Kč. 
Dlouhodobé závazky :  dlouhodobé přijaté zálohy (účet 455) 3.723.912,84 Kč - jedná se o závazky za 
předplacené nájmy – půdní vestavby Na Libuši 2.938.328,84 Kč, účelový transfer pro Základní školu 
Bechyně, Libušina 164  785.580,- Kč, předplacený nájem pozemků 4,- Kč, dále   
ostatní dlouhodobé závazky (účet 459) 1.976.058,40, na tomto účtu jsou vedené závazky k 
zainvestovaným bytům 888.192,40 Kč, rekonstrukce domu čp.4 TGM 836.589,- Kč, opravy chodníku 
před hotelem Panská 22.000,- Kč a oprava přístupové komunikace k hlavní bráně Zámku čp. 1 v Bechyni 
229.277,- Kč.  
Krátkodobé závazky celkem 26.424.829,64 Kč. 
Z toho faktury od dodavatelů  1.025.135,90 Kč (účet 321).  U předepsaných závazků vůči zaměstnancům, 
závazkům ze sociálního a zdravotního pojištění a ostatních přímých dani se jedná o předepsané platy, 
ostatní osobní výdaje a odměny členů zastupitelstev za prosinec 2010: 1.095.645,- Kč (účty 331, 336, 
342). Předepsaná daň z příjmu právnických osob za rok 2010 za město Bechyně činí 3.816.530,- Kč (účet 
341). Závazky z dělené správy a kaucí 599.426,- Kč (účet 325) předpis správních poplatků za VHP 
596.000,- Kč a přeplatek dávky hmotné nouze 3.426,- Kč. Krátkodobé přijaté zálohy 12.340.513,74 Kč 
(účet 324) zálohy na služby za byty a nebytové prostory. Přijaté zálohy na dotace 4.416.490,- Kč (účet 
374) – dotace: na sociální dávky 3.500.000,- Kč, pečovatelskou službu 518.000,- Kč, volby 160.000,- Kč 
a 218.000,- Kč, dotace na sčítání lidu 20.490,- Kč. Dohadné účty pasivní 1.748.159,- Kč (účet 389) 
spotřeba vody 135.000,- Kč, plynu 207.900,- Kč, elektřiny 900.000,- Kč, oprava zvonkových tabel 
100.000,- Kč, služby 70.000,- Kč, čerpání transferu Základní škola Libušina 164  335.259,- Kč. 
Ostatní krátkodobé závazky 1.382.930,- Kč (účet 378) se jedná především o závazek vůči firmě Tapros 
Tábor, a.s. za prodávané pozemky U Studen  ve výši 1.262.850,- Kč a ostatní závazky 120.080,- Kč. 
Zůstatek celkového úvěrového zatížení města Bechyně k 31. 12. 2010  :      0,- Kč 
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POHLEDÁVKY 
K 31.12.2010             

              

účet název PS odpisy předpisy platby zůstatek 

              

315/0001 MP-psi 11946,00   150039,00 149659,00 12326,00 

315/0003 SP-tombola     2075,00 2075,00   

315/0004 MP-ubytovací 16524,00   31540,00 44406,00 3658,00 

315/0005 MP-lázeňský 19365,00   909550,00 916290,00 12625,00 

315/0014 SP-výpis z KN     28700,00 28700,00   

315/0018 SP-výpis z RT     14500,00 14500,00   

315/0025 MP-odpady občané 243678,00 1984,00 2696654,00 2595442,00 342906,00 

315/0027 vratky soc.dávek 60627,00   15830,00 9755,00 66702,00 

315/0050 SP-výstavba     91750,00 91750,00   

315/0051 MP-veřejné prostr. 148,00 750,00 423237,00 422635,00   

315/0071 MP-VHP     797142,00 797142,00   

315/0073 SP-ověřování 100,00   84800,00 84800,00 100,00 

315/0074 SP-svatby     50000,00 50000,00   

315/0083 SP-VHP     1132000,00 1132000,00   

315/0084 VHP-výtěžek     416751,00 416751,00   

315/0090 pokuty MP 1600,00   23300,00 22600,00 2300,00 

315/0091 pokuty MP 97128,00   126300,00 67900,00 155528,00 

315/0092 
soudní řízení-
náhrady     17165,00 5020,00 12145,00 

315  jiné 
pohledávky z 
HČ    451116,00  2734,00  7011333,00  6851425,00  608290,00 

       

311/0006 zálohy na služby NP 1600,00   33200,00 34800,00   

311/0008   34930,00     34930,00   

311/0011 nájem-pozemky     148939,20 148939,20   

311/0013 NN-školka 187281,00     136441,00 50840,00 

311/0016 prodej majetku 1888445,00   1969507,44 3851244,44 6708,00 

311/0021 nájem-byty 3544711,89   23712443,11 24286463,00 2970692,00 

311/0022 nájem NP 204849,89   3431450,55 3409881,67 226418,77 

311/0029 odpady-podnikatelé 26337,35   837138,20 831222,55 32253,00 

311/0031 popl.z prodlení-byty     2095774,00 763746,00 1332028,00 

311/0032 popl.z prodlení NP     2965,00   2965,00 

311/0061 archiv-výstavba     450,00 450,00   

311/0062 zálohy na služby-byty 194676,10   12811429,90 12190607,00 815499,00 

311/0063 zálohy na služby-NP 10231,00   677187,31 681800,31 5618,00 

311/0075 rozhlasové relace     16000,00 16000,00   

311/0076 kopírování     1663,00 1663,00   

311/0078 inzerce 16254,29   397331,60 383765,89 29820,00 

311/0092 EKO-KOM     584105,50 584105,50   

311/0093 ASEKOL     23892,50 16296,80 7595,70 

311/0210 vedení účetnictví     134400,00 134400,00   

311/0300 ost.pohl.     104258,90 103948,90 310,00 

311/0400 prodej dřeva     3855202,20 3687291,40 167910,80 

311 odběratelé celkem 6109316,52  50837338,41 51297996,66 5648658,27 

  
 311 a 315 
 CELKEM 6560432,52 2734,00 57848671,41 58149421,66 6256948,27 
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11. Finanční vypořádání s příjemci finančních příspěvků za rok 2010.  
 
V tabulce jsou uvedeni příjemci finančních příspěvků. Kontrola využití finančních příspěvků za rok 2010 
byla provedena a nebylo shledáno neoprávněné použití , příjemcům podpory nebyly předepsány k vrácení 
žádné finanční prostředky.  
Čerpání dle jednotlivých paragrafů v Kč: 
    
paragraf rozpočet  

schválený 
rozpočet 
upravený 

skutečnost v Kč pol. 

2249 
ost. záležitosti železniční 
dopravy 

5.000,- 0,- 0,- 5222 

3122 
střední odborné školy 

10.000,- 10.000,- 10.000,- 5229 

3231 
základní umělecké školy  

0,- 5.000,- 5.000,- 5229 

3311 
divadelní činnost 

5.000,- 5.000,- 5.000,- 5222 

3312 
hudební činnost 

15.000,- 12.000,- 12.000,- 5492 

3313 
film.tvorba,distribuce, kina 

100.000,- 100.000,- 100.000,- 5212 

3322 
zachování a obnova kulturních 
památek 

105.000,- 
24.000,- 

 

47.000,- 
30.000,- 

47.000,- 
30.000,- 

5493 
5213- 
-5223 

3419 
ostatní tělovýchovná činnost 

100.000,- 
15.000,- 

228.000,- 
18.000,- 

228.000,- 
18.000,- 

5222 
5492 

3421 
využití volného času dětí a 
mládeže 

8.000,- 
0,- 

4.000,- 
1.000,- 

4.000,- 
1.000,- 

5222 
5492 

4379 
ost.služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence 

20.000,- 
1.000,- 

15.000,- 
0,- 

15.000,- 
0,- 

5222 
5492 

5512 
požárních ochrana – 
dobrovolná část 

7.000,- 7.000,- 7.000,- 5222 

par.3741 
ochrana druhů a stanovišť 

2.000,- 0,- 0,- 5222 

par.3745 
péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň 

0,- 10.000,- 10.000,- 5222 

 
celkem  
 

 
417.000,- 

 
492.000,- 

 
492.000,- 

 

 



                                    24 

 
 

 
Název spolku, organizace, sdružení, klubu, 

fyzické osoby 
 

 

 
Výše 

příspěvku 
v Kč 

rok 2010 
 

 
Použito 
v roce 
2010 

 
K vrácení 

 
Par. 

Poradenské centrum pro sluchově 
postižené, Tábor – činnost centra pro 
sluchově postižené 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
4379 

Svaz diabetiků ČR, územní organizace 
Bechyně – činnost svazu 

 
5.000,- 

 
5.000,- 

 
0,- 

 
4379 

Svaz tělesně postižených, místní 
organizace Bechyně - činnost svazu 

 
3.000,- 

 
3.000,- 

 
0,- 

 
4379 

 
Český svaz PTP VTNP okresní klub 
Tábor- - činnost klubu  

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
4379 

NIPI Národní institut pro integraci osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
ČR, Jihlava – činnost odborných konzultantů 
pro oblast bezbariérového užívání staveb 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
4379 

 
Klub českých turistů – odbor Bechyně -  
činnost klubu 

 
5.000,- 

 
5.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
Šachový spolek Bechyně - činnost klubu 

 
4.000,- 

 
4.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Vratislav Šťastný – 25. výročí dívčího 
fotbalu v Bechyni 

 
1.000,- 

 
1.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Český rybářský svaz, 
místní organizace Bechyně – údržba 
zelených ploch 

 
10.000,- 

 
10.000,- 

 
0,- 

 
3745 

 
Sbor dobrovolných hasičů Bechyně –  
činnost oddílu mladých hasičů, kulturní a 
sportovní akce pořádané SDH 

 
7.000,- 

 
7.000,- 

 
0,- 

 
5512 

 
Josef Benedik dudácká kapela DUHA 

 
10.000,- 

 
10.000,- 

 
0,- 

 
3312 

 
Hana Tomečková Kino Bechyně 

 
100.000,- 

 
100.000,- 

 
0,- 

 
3313 

Bechyňský atletický klub, 
Bechyně – náklady spojené s dopravou na 
závody 

 
8.000,- 

 
8.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
FC Bechyně – činnost, provoz fotbalového 
klubu 

 
142.000,- 

 
142.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Bechyňský divadelní spolek Lužnice, 
Bechyně - činnost spolku 

 
5.000,- 

 
5.000,- 

 
0,- 

 
3311 

 
Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO -  
činnost sdružení 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
3421 
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Školní sportovní klub při SPŠK Bechyně – 
nákup sportovního vybavení 

5.000,- 5.000,- 0,- 3419 

 
Shotokan Karate klub Bechyně- činnost 
oddílu 

 
6.000,- 

 
6.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
Občanské sdružení GALAXIE BECHYNĚ- 
víkendové a prázdninové akce dětí z Bechyně 
a blízkého okolí 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
3421 

 
TJ Hvožďany 1268 – fotbalový turnaj a 
Železný muž Hvožďan 

 
4.000,- 

 
4.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
TJ BULLDOGS Bechyně – úhrada energií 
v zařízení „Hospoda“ stadion a činnost oddílu 

       
5.000,- 

 
5.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
 
MVDr.Dynda Miroslav – NOČNÍK CUP 
v malé kopané 

 
 

2.000,- 

 
 

2.000,- 

 
 

0,- 

 
 

3419 

 
Zbytek světa Bechyně – Koloběžková Grand 
prix Bechyně 

 
20.000,- 

 
20.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
Josef Rypl Bechyně – Bumbácova stezka 

 
1.000,- 

 
  1.000,- 

 
0,- 

 
3421 

Farní charita Tábor, Auritus – centrum pro 
lidi postižené drogou  

 
1.000,- 

 
1.000,- 

 
0,- 

 
4379 

Základní umělecká škola Václav Pichla, 
Bechyně – doprava dětí na autogramiádu do 
Prahy a slavnostní křest knihy  

 
5.000,- 

 
5.000,- 

 
0,- 

 
3421 

 
Josef Macášek – 10.ročník raftové závody 

 
10.000,- 

 
10.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Bechyně – točířská soutěž 

 
10.000,- 

 
10.000,- 

 
0,- 

 
3122 

 
HC Bechyně - činnost klubu 

 
4.000,- 

 
4.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně – 
činnost oddílu stolního tenisu 

 
5.000,- 

 
5.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně – 
mistrovství ČR v kanoistice 

 
20.000,- 

 
20.000,- 

 
0,- 

 
3419 

Mgr.Matějka  Jaroslav – 3.ročník 
cyklistických závodů do vrchu 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
3419 

 
Ing.Martin Herza – fotbalová liga Bechyně 

 
3.000,- 

 
3.000,- 

 
0,- 

 
3419 

manželé Blažkovi – program regenerace 
MPZ čp.40 

 
13.000,- 

 
13.000,- 

 
0, 

 
3322 

Klára Bukovská - program regenerace MPZ 
čp.167 

 
34.000,- 

 
34.000,- 

 
0,- 

 
3322 

ASOCIACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – 
PATRIMONY - program regenerace MPZ 
čj.142 

 
6.000,- 

 
6.000,- 

 
0,- 

 
3322 

PENZION U PICHLŮ s.r.o.  
– program regenerace MPZ čp.141 

 
6.000,- 

 
6.000,- 

 
0,- 

 
3322 
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Matana a.s. - program regenerace MPZ 
Židovský hřbitov 

 
18.000,- 

 
18.000,- 

 
0,- 

 
3322 

 
Capouch Jan – hudební skupina Žlutý fialky 

 
2.000,- 

 
2.000,- 

 
0,- 

 
3312 

  
 
Celkem 
 

 
492.000,- 

 
492.000,- 

 
0,- 

 

 

12. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof 
a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku 
následujícího.  

 Objem poskytnutých dotací ……………0,- 
 Použito na následující účely ……………0,- 
 Nevyčerpaný objem  ------             důvod proč ------ 
 

13. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl 
příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se 
ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. 

Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta 

Školství 3 429.142,26 

Kultura   1 - 281.534,27 

Zdravotnic. 1 0,- 

Sociální  

Ostatní   

Celkem 4 429.142,26 1 -281.534,27 
 

Město Bechyně má zřízeno pět příspěvkových organizací: 
Kulturní středisko města Bechyně,  
Zdravotní středisko Bechyně,  
Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859,   
Základní škola Bechyně, Libušina 164, 
Základní škola Bechyně, Školní 293.  
 
Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 skončila s výsledkem hospodaření :    108.271,55 Kč 
Základní škola Bechyně, Libušina 164 skončila s výsledkem hospodaření :     59.404,25 Kč 
Základní škola Bechyně, Školní 293 skončila s výsledkem hospodaření :      261.466,46 Kč 
Kulturní středisko města Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření    - 281.534,27 Kč 
Zdravotní středisko Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření:   0,- Kč 
 
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů 
jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Bechyně.  
 

Finanční vypořádání příspěvkových organizací schváleno Radou města Bechyně  dne 23.2.2011, 
usnesením  č. 66/4-11 R. 

 
Rada rozhodla o převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do rezervního fondu  
příspěvkových organizací takto: 

      -    Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 :                             108.271,55 Kč 
- Základní škola Bechyně, Libušina 164:                                           59.404,25 Kč, 
- Základní škola Bechyně, Školní 293:                                         261.466,46 Kč, 

 

Dále rada města rozhodla o částečném pokrytí ztráty za r. 2010 z rezervního fondu Kulturního střediska 
města Bechyně ve výši 40.534,27 Kč. 
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 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
 

 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859    Počáteční stav k 1.1.2010       Konečný stav k 31.12.2010   Konečný stav k 31.12.2010                                                                                                  

                                                                                                                                                  BRUTTO                                      BRUTTO                                NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34.745,10                                        34.745,10 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    615.141,42                                  604.241,42                             241.117,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.232.714,45                               2.278.999,45 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Kulturní předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě 116.329,13                                    153.974,22                            153.974,22 

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky   

Odběratelé  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 182.300,00                                      300.190,00                             300.190,00 

Náklady příštích období    2.550,00                                           2.306,00                                 2.306,00 

Příjmy příštích období 11.761,00                                          18.330,00                                18.330,00 

Finanční majetek  970.737,62                                      994.839,76                             994.839,76 

 
Závazky 

Závazky  

Dlouhodobé závazky  

Krátkodobé závazky 1.205.334,83                                                                                  1.198.994,01 

 

 
Stav k 31.12.2010 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Mateřská škola 
Jahůdka, Bechyně, 
Na Libuši 859 

 
241.117,00 

 
1.469.639,98 

 
511.762,97 

 
1.198.994,01 
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Základní škola Bechyně, Libušina 164                     Počáteční stav k 1.1.2010        Konečný stav k 31.12.2010               Konečný stav k 31.12.2010 

                                                                                                                                           BRUTTO                                  BRUTTO                                    NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30.267,60                                  80.847,60                                0,60        

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí     924.246,10                          912.253,10                         69.603,40 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.533.647,18                         2.827.317,18 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Kulturní předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky  

Odběratelé 222,00                                     16..637,00                                 16.637,00  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 452.298,00                             419.980,28                               419.980,28  

Pohledávky za státním rozpočtem - 1.184,00  

Náklady příštích období 6.776,00                                      5.147,00                                    5.147,00  

Příjmy příštích období 86.722,00                                  98.705,00                                   98.705,00  

Dohadné účty aktivní                                                   337.226,00                              337.226,00  

Finanční majetek 1.935.257,31                         2.818.830,93                            2.818.830,93                                                                                               

 
Závazky 

Závazky  

Dlouhodobé závazky                                                                                                     785.580,00 

Krátkodobé závazky 1.769.754,52                                                                             2.343.308,17 

 
 

 
Stav k 31.12.2010 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Základní škola 
Bechyně, Libušina 
164 

 
69.604,00 

 
3.696.526,21 

 
637.242,04 

 
3.128.888,17 

 

Základní škola Bechyně, Školní 293                              Počáteční stav k 1.1.2010        Konečný stav k 31.12.2010         Konečný stav k 31.12.2010 

                                                                                                                                             BRUTTO                                     BRUTTO                                        NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25.399,60                                      25.399,60                 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2.850.839,64                             3.075.070,32                           788.372,30 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.912.398,75                             4.034.306,69 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  



                                    29 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek                                                                              60.360,00                          60.360,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě 101.360,34                                 88.881,22                                88.881,22 

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky  

Odběratelé     14.009,00                                      2.000,00                                   2.000,00  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 330.060,00                                  204.724,00                               204.724,00  

Náklady příštích období 60.989,00                                       58.280,00                                 58.280,00  

Příjmy příštích období  1.310,00                                        60.087,00                                 60.087,00  

Finanční majetek  1.816.373,40                              2.123.058,68                              2.123.058,68                                              

 
Závazky 
Dlouhodobé závazky                                                                                                      

Krátkodobé závazky 1.801..308,20                                                                           1.648.711,05 

 
Stav k 31.12.2010 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Základní škola 
Bechyně, Školní 293 

 
848.732,30 

 
2.537.030,90 

 
1.737.052,15 

 
1.648.711,05 

 
 
 
Zdravotní středisko Bechyně            
(zaokrouhleno na desítky Kč)                                                          Počáteční stav k 1.1.2010         Konečný stav k 31.12.2010      Konečný stav k 31.12.2010 

                                                                                                                                           BRUTTO                                            BRUTTO                              NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 176.550,00                                 101.280,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                     129.000,00 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě  

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky   

Odběratelé 33.650,00                                      33.140,00                                     33.140,00 

Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků 41.180,00                                      93.970,00                                     93.970,00 

Finanční majetek  94.530,00                                      97.820,00                                     97.820,00 
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Závazky 
Dlouhodobé závazky                                                                                                      

Krátkodobé závazky 132.390,00                                                                                      187.950,00 

 

 
Stav k 31.12.2010 
(zaokrouhleno na 
desítky Kč) 

Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 

Zdravotní středisko 
Bechyně 

 
0 

 
224.930 

 
36.980 

 
187.950 

 
 

Kulturní středisko města Bechyně                             Počáteční stav k 1.1.2010           Konečný stav k 31.12.2010      Konečný stav k 31.12.2010 

                                                                                                                                       BRUTTO                                 BRUTTO                                     NETTO 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 99.750,00                                   99.750,00                                 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 212.983,70                                212.983,70                                    

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby  

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1.264.878,20                                541.697,30                             343.183,80      

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.589.638,57                            1.529.732,17                           

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky  

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě   0,00                                                                     

Zboží 

Zboží na skladě 44.451,62                                          42.742.38                                 42.742,38 

Pohledávky   

Odběratelé                                                                   690,00                                   690,00 

Poskytnuté provozní zálohy 240.910,00                                           183.050,00                         183.050,00 

Ostatní pohledávky 11.788,00                                              11.788,00                           11.788,00 

Pohledávky za zaměstnanci - 160,00                                                     - 60,00                                   -60,00 

Náklady příštích období  28.708,00                                               20.693,75                         20.693,75 

Finanční majetek  709.321,30                                              507.338,13                      507.338,13 

  

 
Závazky 
Dlouhodobé závazky                                                                                                      

Krátkodobé závazky 574.918,95                                                                                       633.016,56 

 
Stav k 31.12.2010 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
Kulturní středisko 
města Bechyně 

 
343.183,80 

 
766.242,26 

 
476.409,50 

 
633.016,56 
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14. Rozbor hospodaření organizací založených obcí . 
Město Bechyně má založenou jednu společnost s ručením omezeným BYTENES Bechyně spol. s r.o., 
společnost za rok 2010  vykázala výsledek hospodaření: zisk 19.814,38 Kč. 
Roční účetní závěrka společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. včetně všech zákonem předepsaných 
výkazů je založena na finančním odboru Městského úřadu Bechyně.  
 
 

BYTENES Bechyně spol. s r.o.                                       Počáteční stav k 1.1.2010       Konečný stav k 31.12.2010    Konečný stav k 31.12.2010 

                                                                                                                                          Netto                                    Brutto                                          Netto  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Software  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Stavby 4.119.312,14                   4.285.865,87                         4.073.292,71 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1.948.045,61                   6.249.035,73                         4.017.149,63 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

Pozemky 764.134,13                        764.134,13                            764.134,13 

Umělecká díla a předměty  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17.000, 00                                                   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Materiál 

Materiál na skladě 48.634,17                           52.924,52                                 52.924,52 

Zboží 

Zboží na skladě  

Pohledávky  510.293,49                       818.193,48                                818.193,48 

Finanční majetek  1.703.322,29                 2.668.233,75                              2.668.233,75 

  

  

Závazky  

Krátkodobé závazky 887.579,91                                                                       1.083.521,35 

Dlouhodobé závazky  

  

 
 
Stav k 31.12.2010 Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
BYTENES Bechyně 
spol. s r.o. 

12.442.937,03 3.539.351,75 11.012.958,55 1.083.521,35 

 
 

15. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.  
 

Ukazatel dluhové služby je přiložen ve dvou variantách dle metodiky platné podle usnesení vlády 
č.346/2004 a dle z. č. 450/2001 Sb., vzhledem k tomu, že město Bechyně nemá k 31.12.2010 žádné 
přijaté půjčky a úvěry, je ukazatel dluhové služby 0 %. Rovněž je připojena  (tabulková) část závěrečného 
účtu, ze kterého je možné vyčíst další podrobnější údaje o hospodaření města Bechyně v roce 2010 a dále 
finanční výkazy: rozvaha k 31.12.2010 (období od 1.1.2010 do 31.12.2010) , výkaz zisku a ztrát 
k 31.12.2010. 
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Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle 
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Bechyně (výkaz FIN 2-12, 
rozbor čerpání příjmů a výdajů). Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích a Přehled o 
změnách vlastního kapitálu města Bechyně k 31.12.2010 je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru 
Městského úřadu Bechyně. 
K překročení plnění daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů nedošlo.  
U přijatých transferů bylo rozpočtováno 13.036.571,- Kč, skutečnost 12.536.571,- Kč, tj.96,16 % 
upraveného rozpočtu, nižší transfer o 500.000,- Kč vznikl u dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Dle vydaných Rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené a 
dávky pomoci v hmotné nouzi bylo předepsáno 4.024.331,- Kč, skutečně poukázané finanční prostředky 
činily 3.524.331,- Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné čerpání dávek hmotné nouze činilo 3.058.707,- Kč, 
poukázané finanční dotační prostředky postačovaly. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem 
byly do státního rozpočtu v roce 2011 vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 465.624,- Kč. 
Běžné výdaje, plnění 95,08 % nedočerpány rozpočtované výdaje na paragrafech podpora ostatních 
produkčních činností, cestovní ruch, silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací, odvádění a 
čištění odpadních vod a nakládání s kaly, filmová tvorba, distribuce a kina, rozhlas a televize, ost. 
záležitosti sdělovacích prostředků, ostatní záležitosti kultury, sportovní zařízení v majetku obce, využití 
volného času dělí a mládeže. Dále nedočerpány rozpočtované výdaje u bytového hospodářství a  
nebytového hospodářství, u pohřebnictví, veřejného osvětlení, u komunálních služeb a územního rozvoje, 
sběru a svozu nebezpečných a komunálních odpadů, prevence vzniku odpadů a ostatního nakládání 
s odpady, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci, soc. pomoci 
osobám v hmotné nouzi, pečovatelské služby, bezpečnosti a veřejného pořádku, požární ochrany – 
dobrovolné části, zastupitelstva obce, voleb do Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev územních 
samosprávných celků, činnosti místní správy, pojištění funkčně nespecifikovaného, ostatních finančních 
operací a ostatních činností j.n. K výrazným odchylkám oproti rozpočtu však nedošlo, což je zřejmé již 
z plnění běžných výdajů na 95,08 %.  
Kapitálové výdaje, plnění 90,58 % oproti rozpočtu nebyly vyčerpány výdaje na paragrafech: 
ostatní záležitosti pozemních komunikací o 704.tis. Kč - projektová dokumentace ke stavebnímu řešení 
sídl. Obránců míru a sídl. Písecká přesunuta na rok 2011,  
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 111.tis.Kč, úspora vznikla  na rekonstrukci 
kanalizace na náměstí TGM,  
sběr a svoz komunálních odpadů  3.200 Kč,  
ostatní nakládání s odpady 331.tis. Kč – z toho na projekt na sběrný dvůr rozpočtováno 300.000,- Kč, 
v roce 2010 hrazeno 156.000,- Kč, úspora 144.000,- Kč a  nižší čerpání na rekultivaci skládky 
v Senožatech o 187.tis. Kč, 
bytové hospodářství o 463 tis.Kč, část rekonstrukcí bytů přesunuta na rok 2011.  
  
16. Výsledek hospodaření  
Součástí závěrečného účtu města Bechyně je VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k 31.12.2010.  
Náklady celkem                                            73.751.736,23 Kč 
Výnosy celkem                                              93.858.489,34 Kč 
Výsledek hospodaření před zdaněním           20.106.753,11 Kč 
Daň z příjmů za rok 2010                                  3.816.530,- Kč 
Dodatečné odvody daně z příjmu za rok 2009   2.713.800,- Kč  
Výsledek hospodaření po zdanění                  13.576.423,11 Kč  
  
17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o obcích je územní samosprávný 
celek povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je 
hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky, nakládání s majetkem. 
Přezkoumání hospodaření města Bechyně za rok 2010 provedl Krajský úřad Jihočeský kraj se sídlem U 
zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice.  
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Zjištění z konečného přezkoumání :  

Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.] 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 je předkládána zastupitelstvu k projednání 
spolu se závěrečným účtem (příloha č.1). 

 
 

18. Monitoring hospodaření města Bechyně za období 12/2010  
 
                            (v Kč na dvě desetinná místa) 
 
                                                                                                 H O D N O T A   U K A Z A T E L E 
Sloupec   UKAZATEL                                                       CELKEM                                  z toho PO 
_____________________________________________________________________________________ 
 
01        Počet obyvatel obce                                                       5.468,00  
02        Příjem celkem (po konsolidaci)                          112.009.997,26  
03        Úroky                                                                   
04        Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků                       
05        Dluhová služba celkem                                                   
06        Ukazatel Dluhové služby (v %)                                           
07        Aktiva celkem                                                      998.670.196,18                              10.197.006,45  
08        Cizí zdroje                                                              38.922.360,67                                6.797.559,79  
09        Stav na bankovních účtech celkem                        28.187.089,84                                6.458.041,37  
10        Úvěry a komunální dluhopisy                                                                  
11        PNFV a ostatní dluhy                                                                         
12        Zadluženost celkem                                                      
13        Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)                     3,90  
14        Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)                             
15        Cizí zdroje na 1 obyvatele                                               7.118,21  
16        Oběžná aktiva                                                         52.049.643,75                                8.694.369,35  
17        Krátkodobé závazky                                               32.436.809,43                                6.011.979,79  
18        Celková likvidita                                                                    1,60  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
 
   
        Mgr. Jaroslav Matějka 
zpracovala: Ing.Bosáková                                                          starosta 
V Bechyni 30.5.2011 
 
Přílohy:  
A) Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2010 dle zákona č.450/2001 Sb. 
B) Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2010 podle usn.vlády č.346/2004 
C) Závěrečný účet za rok 2010 tabulková část 
D) Rozvaha – bilance období 1.1.2010 – 31.12.2010 
E) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 
Příloha č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 
               

 
 


